
Оголошення 

                                       орендодавця – РВ ФДМ України по м.Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких 

надійшли заяви 
 

 

 
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення (28.12.2016) за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, 

кім.107, тел.281-00-18 в конверті  з надписом „Заява про оренду” з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3. частини 

четвертої ст.9 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”. 

№ 

п/п 

Назва органу 

управління 

Балансоутримувач (код за 

ЄДРПОУ, назва, 

юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування 
Реєстровий 

номер майна 

Місцезнаходження об’єкта 

оренди  

Загальна 

площа, м2 

Вартість майна за 

незалежною 

оцінкою; 

орендна плата (грн.) 

Максимально 

можливий 

строк оренди 

Мета 

використання 

1 

Фонд 

державного 

майна України 

33348385, 

 Державне підприємство  

„Київпассервіс”, 

04071, м. Київ,  

вул. Нижній Вал, 15-А, 

тел.: 462-53-52, 482-57-44 

Нерухоме майно 

– частина 

асфальтованого 

майданчика 

33348385.3.ЖЯ

ВЯИНО47 

м. Київ, 

Пр-т Юрія Гагаріна, 1 
80,00 

772 470,00 грн. 

станом на  

30.06.2016 грн. 
1 рік 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів 
5 149,80 грн. станом 

на червень м-ць 

2 

Фонд 

державного 

майна України 

33348385, 

 Державне підприємство  

„Київпассервіс”, 

04071, м. Київ,  

вул. Нижній Вал, 15-А, 

тел.: 462-53-52, 482-57-44 

Нерухоме майно 

– частина 

асфальтованого 

майданчика 

33348385.4.ЖЯ

ВЯИНО54 

м. Київ, 

Пр-т Академіка Глушкова, 3 
120,00 

1 099 270,00 грн. 

станом на  

30.06.2016 р. 
1 рік 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів 
7 238,47 грн. станом 

на червень м-ць 

3 

Фонд 

державного 

майна України 

33348385, 

 Державне підприємство  

„Київпассервіс”, 

04071, м. Київ,  

вул. Нижній Вал, 15-А, 

тел.: 462-53-52, 482-57-44 

Нерухоме майно 

– частина 

асфальтованого 

майданчика 

33348385.5.ЖЯ

ВЯИНО37 

м. Київ, 

площа Тараса Шевченка, 2 
40,00 

361 330,00 грн. 

станом на  

30.06.2016 р. 
1 рік 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з продажу 

продовольчих 

товарів 
2 408,87 грн. станом 

на червень м-ць 


